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Estratégia 
Com a conclusão do segundo mês de aulas virtuais, fica evidente como algumas
coisas da nossa rotina de trabalho começam a realmente se tornar uma rotina. Com
isso foi momento de aperfeiçoar o cronograma de aulas dos alunos. Foi criado um
calendário de atividades no site projeto com todas as atividades e horários para
serem feitos. A Programação semana de aulas e lives continuaram semelhantes ao
mês passado, e novidade foram surgindo durante as semanas. Umas das novidades
foi uma pequena campanha para motivar o uso de máscaras. Para essa ideia entrar
em prática pedimos aos alunos para enviarem fotos ou um pequeno vídeo usando
uma máscara ou falando algo sobre a importância do uso nesse momento de
pandemia, recolhemos esse material e entramos numa força tarefa de 5 a 6 horas
com a equipe de edição para um vídeo curto. O resultado foi bem cativante e
importante para esse momento. Outras das novidades do mês foi a primeira reunião
com os alunos. A ideia era fazer um movimento como as rodas de fim de aula no
projeto, perguntar sobre as atividades e como cada um está. Esse movimento foi tão
importante e deu tão certo, que transformamos em algo regular durante as quintas,
e depois transformou-se em aulas ao vivo todas às terças e quintas. Essa evolução
aconteceu bem rápida, os alunos tinham uma vontade forte por momento “juntos“,
as aulas ao vivo supriram isso perfeitamente. Devido a limitações do zoom gratuito,
essas aulas ao vivo tem o tempo máximo entre 30 a 40 minutos.Essas aulas ao vivo
exigem uma estratégia de trabalho que envolve no mínimo 4 pessoas: Educador que
passa a aula, Educador que traduz os movimentos, Educador que corrige os alunos,
e o que fica como Host administrando os microfones e entra e saída dos alunos.
Importante colocar que essa aula também está aberta para quem não está
efetivamente inscrito no projeto 2020. Durante as reuniões semanais de equipe foi
debatidas várias formas novas de engajar mais o projeto nas redes sociais, a partir
disso iniciamos os “challenge” no instagram. São vídeos curtos com pequenos
treinos para os alunos irem desafiando outros alunos numa corrente de treino,
junto dessa ideia também surgiram outras ideias de movimento, como perguntar
modalidades, espetáculos e outras coisas preferidas no projeto e mundo do circo.  

Adequação 
Cinecirco: Quando apresentamos um espetáculo do projeto é criado um vídeo
chamada contendo o link para o espetáculo. Devido a uma limitação do Youtube, o
vídeo chamada é publicado 15 minutos (14:45h) antes do espetáculo que
efetivamente começa as 15h.   As reuniões com os alunos as quintas foram incluídas
dentro das aulas ao vivo de terça e quinta. 

Observação 



Aluno Reflexivo: 
Aluno Positivo: 


